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ஆலயம் விடுக்கும் முக்கிய அறிவிப் பு
COVID-19 ககொர ொணொ வை ஸ்
அன்புள் ள குருக்கள் மார், பக்தர்கள் , மற் றும் ககாயிலுக்கு வருபவர்கள்
அனனவரும் !!
COVID-19 ககாகராணா னவரஸ்
கதாற் று, கதாடர்பாக ககாயில்
நிர்வாகசனபயினர்
பின் வரும்
நடவடிக்னககனள
உடனடியாக
கசயல் படுத்தும் .
இந்த
நடவடிக்னககள்
கதாடர்ந்து
மதிப்பீடு
கசய் யப்பட்டு சுகாதார அதிகாரிகளின் வழிகாட்டுதல் களுக்கு ஏற் ப
மாற் றியனமக்கப்படும் .
1.1 பக்தர்கள் “அர்ச்சனன தட்னட” சன் னதிக்கு முன் னால்
கமனசயில் னவக்குமாறு ககட்டுக்ககாள் ளப்படுகிறார்கள் .
எதனனயும் குருக்கள் மாரிடம் கநரடியாக ஒப்பனடக்க கவண்டாம் .
1.2 அர்ச்சனன தட்னடத் கதாடக்கூடாது என் று குருக்கள் மார்
ககட்டுக்ககாள் ளப்படுகிறார்கள் .
1.3 குருக்கள் தீபம் மட்டுகம காண்பிப்பார். குருக்கள் எனதயும்
ககாடுக்க மாட்டார்.
1.4 கநய் கவத்யம் பலிபீடங் களுக்கு வழங் கப்படும் ,
ஆனால் பக்தர்களுக்கு வழங் கப்படமாடாது.
1.5 அனனத்து பக்தர்களிடமிருந்தும் குருக்கள் மார் சிறிது
கதானலவில் நிற் குமாறு ககாரப்படுகிறார்கள் .
1.6 ககாயில் நிர்வாகம் அனனத்து கமற் பரப்புகனளயும்
ஒரு வழக்கமான அடிப்பனடயில் முடிந்தவனர சுத்தப்படுத்தும் .
1.7 ககாயிலுக்குள் சுகாதாரமான நினலனமகனளக்
கனடப்பிடிக்கும் படி அனனத்து பக்தர்கனளயும்
ககட்டுக்ககாள் கிகறாம் . அடியார்கள் பாவனனக்காக
கதாற் றுத்தனடப்கபாருள் இலவசமாக னவக்கப்பட்டுள் ளது.
ககாவிலுக்குள் எங் கும் மிஞ் சிய கபாருட்கனள விடக்கூடாது.
1.8 யாராவது சளி, இருமல் , தனலவலி, காய் ச்சலால்
பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் , ககாவிலுக்குள் நுனழய கவண்டாம்
என் று ககட்டுக்ககாள் கிகறாம் .
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இந்த காலங் களில் உங் கள் கபாறுனமக்கும் ஆதரவிற் கும் நன் றி.
இந்த நினலனம வினரவாக குணம் அனடய கவண்டும் என் றும் ,
கமலும் ககாயிலின் நித்திய நடவடிக்னககனள மீண்டும் கவகு
வினரவில் கதாடங் கவும் ,
“எல் லாம் வல் ல பொல முருகப்கபருமொவை கவண்டுகின் கறாம் ’’
ககாயில் நிர்வாகசனப

IMPORTANT NOTIFICATION (COVID -19)
Dear Priests, Devotees and all Visitors to the Temple !!
Regarding COVID-19, the Temple Management will be implementing the
following measures immediately. These measures will be evaluated on an
ongoing basis and modified to suit the health authorities’ guidelines.
1.1 Devotees are requested to leave “Archanai Thattu” on the Table in front of
the sannadhi. Please do not handover the Thattu to the Priest.
1.2 Priests are requested not to touch the Archanai Thattu.
1.3 Priest will only show deepam. Priest will not give any Prasadam.
1.4 No food or prasadam will be served.
1.5 Neyvedhyam will be offered to the Altars, but will not be given to the
devotees
1.6 Priests are requested to maintain some distances away from all devotees.
1.7 Priests will be in the temple on a rotational basis. Only two priests shall be
Available at any given time. As a result, devotees are requested to
be patient for conducting Archanai or other Pooja activities.
1.8 Temple management will sanitize all surfaces as much as possible.
1.9 We request all devotees to observe hygienic conditions within the Temple
and not leave any items anywhere inside the Temple.
1.10 If anyone is suffering from cold, cough, headache, fever, we request you
to not enter the Temple.
We thank you all for your patience and support during these times.
We are praying to “God Bala Murugan” for these conditions will pass by
quickly and the Temple can resume its normal activities.
Your sincerely
SMS Management
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